
ָרה  ָׂ̆ ֲע ָיה אֹוֵמר:  ֲחַננ¿ ַפר  ּכ¿  ׁ̆ י ƒא ּדֹוָסא  ֶבן  א  ָּ̇ ֲחַלפ¿ י  ƒַרּב ו 

ֵביֵניֶהם,  רּוָיה  ¿ ׁ̆ יָנה  ƒכ ¿ ׁ̆ ֹוָרה,  ּ̇ ּבַ ין  ƒ̃ עֹוס¿ ו¿ ין  ƒב ¿ ׁ̆ ּיֹו ֶ ׁ̆
ה,  ָ ּׁ̆ ƒֲחמ úּּו  ƒֲאפ ן  ƒי ּנַ ƒּומ  .úֵא ֲעַד˙  ּבַ ב  ָּ̂ ƒנ ים  ƒלֹה א¡ ַמר:  א¡ ּנֶ ֶ ׁ̆
ה,  ָ ׁ̆ ú ¿ ׁ̆ úּּו  ƒֲאפ ן  ƒי ּנַ ƒּומ ָסָדּה.  י¿  ıֶאֶר  úַע ˙ֹו  ַוֲאֻגּדָ ַמר:  א¡ ּנֶ ֶ ׁ̆
ם,  ƒַני ¿ ׁ̆ úּּו  ƒֲאפ ן  ƒי ּנַ ƒּומ ּפֹט.  ¿ ׁ̆ ƒי ים  ƒלֹה א¡ ֶרב  ֶ̃ ּב¿ ַמר:  א¡ ּנֶ ֶ ׁ̆
ה'  ב  ֵ ׁ̆ ¿̃ ַוּיַ ֵרֵעהּו,   úֶא  ׁ̆ י ƒא ה'  ֵאי  ר¿ ƒי רּו  ּב¿ ד¿ ƒנ ָאז  ַמר:  א¡ ּנֶ ֶ ׁ̆
ר  ֶ ׁ̆ ֲא ˜ֹום  ַהּמָ  úָכ ּב¿ ַמר:  א¡ ּנֶ ֶ ׁ̆ ֶאָחד,  úּּו  ƒֲאפ ן  ƒי ּנַ ƒּומ ָמע.  ¿ ׁ̆ ƒַוּי

יָך:  ƒּ̇ י, ָאֹבא ֵאúֶיָך ּוֵבַרכ¿ ƒמ ¿ ׁ̆ יר ֶא˙  ƒּכ ַאז¿
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ֲעַדת ֵאל. ְוֵאין  ְרִסיַנן: ּבַ ין. ּגָ ּדִ ִבים ּבַ ָהיּו יֹוׁשְ ָרה ׁשֶ ֲעׂשָ
(במדבר  ִלים  ְמַרּגְ ּבַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָרה,  ֵמֲעׂשָ חּוָתה  ּפְ ֵעָדה 
ַע ְוָכֵלב,  יד) ַעד ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהזֹּאת, ָיְצאּו ְיהֹוׁשֻ
ֶקֶרב  ּבְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ה  ָ ֲחִמּשׁ ֲאִפּלּו  ִין  ּוִמּנַ ָרה:  ֲעׂשָ ֲהֵרי 
יִנים:  ּדִ ֲעֵלי  ּבַ ֵני  ּוׁשְ ִנים  ּיָ ּדַ ה  לֹׁשָ ׁשְ ּפֹט.  ִיׁשְ ֱאלִֹהים 
ֶאֶרץ  ַעל  תֹו  ַוֲאֻגּדָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ה  ֹלׁשָ ׁשְ ֲאִפּלוּ  ִין  ּוִמּנַ
ַעל  ה,  לֹׁשָ ׁשְ ֵהם  ׁשֶ ִים  ְוַהּמַ ְוָהֲאִויר  ָהֵאׁש  ְיָסָדּה. 
ְלָך  ֲהֵרי  יִפים.  ַמּקִ ֵהם  ָהָאֶרץ  ְיסֹוד  ַעל  ְיָסָדּה,  ֶאֶרץ 
ה ְקרּוִיין  לֹׁשָ י, ָמִצינּו ׁשְ ה. ִאי ַנּמִ ה ְקרּוִיין ֲאֻגּדָ לֹׁשָ ְ ּשׁ ׁשֶ
ה ְקָלִחים. ְוֵיׁש ְסָפִרים  לֹׁשָ ֵהם ׁשְ ת ֵאזֹוב ׁשֶ ה, ֲאֻגּדַ ֲאֻגּדָ

תֹו  ַוֲאֻגּדָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ה  ָ ֲחִמּשׁ ֲאִפּלּו  ִין  ּוִמּנַ ֵהן  ּבָ תּוב  ּכָ ׁשֶ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַאַחת  ָידֹו  ּבְ אֹוֵגד  ָאָדם  ׁשֶ ְיָסָדּה,  ֶאֶרץ  ַעל 
ְקרּוִיין  ד  ּיָ ּבַ ׁשֶ עֹות  ֶאְצּבָ ּוְכַלל  עֹות,  ֶאְצּבָ ָחֵמׁש  ּה  ּבָ
ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ְקָרא הּוא אֹוֵמר, ַהּבֹוֶנה  ה. ּוְבֹראׁש ַהּמִ ֲאֻגּדָ
יֹוֶרֶדת  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ִהיא  ׁשֶ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ לֹוַמר  ּכְ ַמֲעלֹוָתיו, 
ּתֹוָרה.  ּבַ עֹוְסִקים  ה  ֲאֻגּדָ ם  ׁשָ ּיֵׁש  ׁשֶ ּכְ ָלָאֶרץ  ה  ְלַמּטָ
ּפֹט,  ִיׁשְ ֱאלִֹהים  ֶקֶרב  ּבְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ה  לֹׁשָ ׁשְ ֲאִפּלּו  ִין  ּוִמּנַ
ְסָכְך.  ְלׁשֹון  ָעָליו.  ָנַטל  י  ּכִ ה:  לֹׁשָ ׁשְ ֵהם  ִנים  ּיָ ַהּדַ ׁשֶ
סֹוֶכֶכת  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ל,  ְוַתּטֵ ְוַסּכֹוָת,  ְרּגּום  ּתַ

ָעָליו: 

ַנִים  ּוׁשְ ֲעָרִכין,  ִדיֵני  ּבְ ִנין,  ּדָ ׁשֶ ָרה  ֲעׂשָ ָמִצינּו  ְוֵכן 
ֻמְמֶחה:  ָיִחיד  י  ַנּמִ ִאי  ֲעֵליֶהם.  לּו  ּבְ ּקִ ׁשֶ ּכְ ְוֶאָחד 
ן הּוא:  ּכֵ ל ׁשֶ ין, ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּכָ ּדִ ִגְרָסתֹו ּבַ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ
ְעָיא.  ִמּבַ ָלָתא  ּתְ ֵרי,  ּתְ ֲאִפּלּו  ּדַ ּוֵמַאַחר  ַנִים.  ׁשְ ֲאִפּלּו 
ָאְתָיא  ְולֹא  ָעְלָמא  ּבְ ָלָמא  ׁשְ יָנא  ּדִ ֵתיָמא  ּדְ ַמהּו 
י ַהְינּו ּתֹוָרה. ּוֵמַאַחר  ִדיָנא ַנּמִ ַמע ָלן ּדְ ִכיָנה, ָקא ַמׁשְ ׁשְ

ַקְדָמא  ָרה  ֲעׂשָ ְעָיא.  ִמּבַ ָרה  ֲעׂשָ ָלָתא,  ּתְ ֲאִפּלּו  ּדַ
ַמר  ִאּתְ ָמָרא. ְוַאּדְ ָיְתֵבי. ּגְ ָלָתא ַעד ּדְ ִכיָנה ְוָאְתָיא, ּתְ ׁשְ
ה. ּוְבִמְדַרׁש  ָ ַמר ָהָתם ֲחִמּשׁ ָהָתם ָקָאַמר ָלּה, ְולֹא ִאּתְ
עֹוֵמד  לֹוַמר  ְרצֹונֹו  ב,  ִנּצָ ָרה  ַבֲעׂשָ ּדְ ַתב  ּכָ מּוֵאל  ׁשְ
לֹא  ּדְ ה  ָ ֲחִמּשׁ ּבַ ן  ּכֵ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  ִבים.  יֹוׁשְ ְוֵהם  ְבָיכֹול,  ּכִ

י ְלֵעיל אֹות י״א:  ַתְבּתִ ּכָ ֶ ן ַמה ּשׁ ב. ְוַעּיֵ ִתיב ִנּצָ ּכְ
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תו“א: א) תהלים פב א.  ב) עמוס ט ו.  ג) תהלים פב א.  ד) מלאכי ג טז.  ה) שמות כ כא.



ביאור מ˙ור˙ כ"˜ אדמו"ר מלך המ˘יח ˘יל"ו

דלימוד  השלימות  תכלית  כאן  יש 

התורה:

תורה  דתלמוד  העילוי   - עשרה 

של  באופן  לימוד   - שיושבין  דרבים1. 

מ"ח  לגבי  המשנה2  ובלשון  התיישבות. 

„בישוב".  בהם:  נקנית  שהתורה  הדברים 

ועוסקין - לימוד באופן של עסק, ש„עסק 

וכביאור  והטורח"3.  העמל  הוא  התורה 

הידוע4, שלימוד התורה צריך להיות כמו 

ושכיר  כפועל  רק  לא  היינו  עסק,  בעל 

שעבודתו היא בזמן מוגבל בלבד, כי אם 

כמו בעל העסק, שהעסק נוגע לו ביותר, 

טרודה דעתו  המלאכה,  גמר  לאחרי  וגם 

בעת  ואפילו  העסק,  בעניני  ומחשבתו 

ודוגמתו  העסק.  מעניני  חולם  השינה 

של  באופן  הוא  התורה  לימוד  בנמשל: 

עסק, שמסור ונתון לזה בכל לבו ונפשו, 

חולם  השינה  בעת  שגם  כך,  כדי  ועד 

דברי תורה5.

וההתעסקות  הישיבה   - בתורה 

וכל  שהוא  באופן  היא  התורה  בלימוד 

והיינו,  בתורה.  הם  העשרה  מציאות 

קדומה  והנחה  דעה  אצלם  שייכת  שלא 

מקום  יש  (שאז  הם  מציאותם  מצד 

לחשוש שתגרום לאיזו נטי'), כי אם שכל 

ולעמוד  להתייגע  בתורה,  היא  מציאותם 

על אמיתתה של תורה.

שפועלים  היא,  השלימות  ותכלית 

כל  לגבי  הן  ישראל,  בני  כל  אצל  זאת 

לגבי  הן  ישראל6,  דבני  הסוגים  עשרת 

במספר  הנכלל  בכמות,  הריבוי  תכלית 

שאחד  ההלכה7  מפסק  כמובן  עשרה, 

מברכים  רבוא  עשרה  ואחד  עשרה 

ומזמנים בנוסח שוה.

במצב  המצוי  יהודי  לגבי  והנה, 

רוחני ירוד, הפירוש דמשנתנו הוא באופן 

שבאים  לפני  (עוד  סתם  התורה  דלימוד 

עוד   - מזה  ויתירה  הלימוד).  לשלימות 

כי  בכלל,  התורה  ללימוד  שבאים  לפני 

אם, ענין האחדות8.

דיעותיהם  שאין  למרות   - עשרה 

שוות9, נעשים „עדה", מציאות אחת10.

וקביעות,  התיישבות   - שיושבין 

מן  בעת  רק  אינה  זו  שאחדות  היינו 

אם  כי  בזה,  וכיוצא  העתים, ביום סגולה 

התיישבות וקביעות, בכל זמן ובכל מצב. 

ועוסקין - האחדות חודרת בעניני העסק 

ידי  שעל  לחשוש  מבלי  כפשוטו,  שלו 

עלול  העסק,  מעניני  לחבירו  שיספר  זה 

סוף   - בתורה  בפרנסתו.  לפגוע  הדבר 

סוף נעשית אצלם האחדות גם בתורה11.

--------
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יט, ב).   9) ראה ברכות נח, א.   10) ראה ברכות כא, ב.   11) לקו"ש חכ"ח עמ' 271.
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